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MÅLSÄTTNING
Som företagsledare och civilekonomstudent med inriktning företagsekonomi är
min målsättning att arbeta med projekt där jag kan förmedla min breda
kunskap. Jag är teamorienterad, kreativ och arbetar gärna i en miljö där
möjlighet till varierande arbetsuppgifter finns. Jag har som målsättning att hålla
mig uppdaterad med de senaste teorierna och mitt hjärta klappar lite extra för
strategi och styrning.

UTBILDNING
CIVILEKONOM, 240 HP | LINKÖPINGS UNIVERSITET | 2015 - PÅGÅENDE
Fyraårig utbildning inom ekonomi med företagsekonomi som huvudområde. Kurser som
lästs inom programmet är bland annat företagsekonomi, nationalekonomi, affärsrätt samt
statistik.

PERSONLIGHET
Noggrann

Social

Lugn

Organiserad

DATORKUNSKAPER
Visma Administration
Minitab Statistical Software
Microsoft Excel
Thomson Reuters Eikon
Microsoft Word
Microsoft Powerpoint
Adobe Photoshop

WEBBDESIGNER, 60 HP | HÖGSKOLAN I VÄST | 2014 - 2015
Ettårigt program med inriktning mot webbdesign. I kurserna blandades teori med praktik
inom områden som grafisk design, märkspråk och stilmallar samt programmering. Vidare
förvärvades kunskap inom User Experience Design och responsiv design.
SLÖJD, HANTVERK & FORMGIVNING, 180 HP | LINKÖPINGS UNIVERSITET | 2009 - 2012
3-årig kandidatutbildning på vetenskaplig grund, med stort fokus på praktiskt skapande i
eget valt material. Under utbildningen gavs föreläsningar i bland annat färg- och
formlära, kulturhistoria, utställningsarbete samt entreprenörskap.
FORM & DESIGN | ÖLANDS FOLKHÖGSKOLA | 2005 - 2006
Ettårigt program med kursmoment som teckning, kroki, skissteknik, skulptur, litografi,
grafiska designverktyg samt presentationsteknik. Under året gjordes en veckas studieresa
till Berlin. Utbildningen kombinerades även med designteori.
NATURVETENSKAPLIG LINJE | ALLÉSKOLAN I HALLSBERG | 2002 - 2005
Gymnasieutbildning med inriktning mot matematik och datavetenskap.

ÖVRIG UTBILDNING
SLÖJDKLUBBENS HANDLEDARUTBILDNING | HEMSLÖJDEN I ÖSTERGÖTLAND | 2012 - 2013
Utbildning av slöjdare inom barnverksamhet i Hemslöjdens regi. Under utbildningens gång
förvärvades kunskap om material, redskap och verktyg. Vid lärotillfällena var arbetet
både teoretiskt samt praktiskt och ett tillfälle med utbildning inom barnolycksfall i Röda
Korsets regi ingick i utbildningen.
DIGITAL BILDBEHANDLING, 7.5 HP | HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING | 2011
Digital bildbehandling med fokus på arbete i Adobe Photoshop.
INFORMATIONSDESIGN - WEBBDESIGN, 7.5 HP | MÄLARDALENS HÖGSKOLA | 2008
Grundläggande kunskaper kring informationsdesign för webben som media.

Adobe Illustrator
Adobe InDesign
HTML & CSS
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ARBETSLIVSERFARENHET
BOLAGSMAN | RIORIO | 2012 - PÅGÅENDE
Sedan 2012 har jag, tillsammans med Sofia Bengtson, drivit företaget RioRio som arbetar
med grafisk formgivning och försäljning av egna produkter samt tjänster så som
butikskommunikation. Inom företaget är jag ansvarig för alla ekonomiska delar, så som
bokföring, fakturering samt budgetering. Utöver detta ansvarar jag även för försäljning,
marknadsföring och produktutveckling.
PRAKTIK | PRYLDESIGN I STOCKHOLM | V. 43 - 45, 2011
Pryldesign består av formgivningsduon Caroline Byh och Julia Nielsen som båda två gör
handgjorda, innovativa och roliga produkter och prylar. Hos Pryldesign var
arbetsuppgifterna att packa order, göra kundbesök, färdigställa samt formge kommande
produkter.
PRAKTIK | TRYCKAKADEMIN I LINKÖPING | V. 46 - 47, 2010
Digitalt tryckeri beläget på universitetsområdet i Linköping. Arbetsuppgifterna var bland
annat framställning av tryckoriginal i Photoshop och InDesign, tryckning, bigning, limning,
häftning och skärning.
FORMGIVARE | ROLAB STUDIO | 2005 - 2010
Formgivning av skivomslag åt musikstudio Rolab Studio (idag Rainbow Music Studio). Jag
formgav bland annat omslag åt Vitterhetsakademiens cd-skiva med musik från
Stjärnsunds slott.
PERSONLIG ASSISTENT | ASKERSUNDS KOMMUN | 2008 - 2009
Personlig assisten för en elev i lågstadiet med sjukdomen diabetes. Arbetsuppgifterna var
att övervaka elevens hälsa, ge insulin, föra journal över dagssysslorna samt att ha kontakt
med elevens föräldrar.

Reportage om RioRio,
Dagens Nyheter, 3 januari 2014

SPRÅKKUNSKAPER
Svenska
Modersmål

Engelska
Mycket goda

BARNSKÖTARE | ASKERSUNDS KOMMUN | 2006 – 2009
Arbete på förskola, förskoleklass, låg- och mellanstadiet samt på fritids. Arbetade även
varje sommar på sommarfritids där vi var ett mindre gäng med pedagoger som såg till att
planera upp de veckor då fritids var stängt.

PROJEKT
VARUEXPONERING | GALLERIA FILBYTER | LINKÖPING | 2014 - 2016
Varuexponering med ansvar för alla officiella skyltfönster för Galleria Filbyter i Linköping. I
arbetet ingick planering, budgetering samt byggande av gallerians skyltfönster.
Skyltningen byttes ut var andra eller tredje vecka. Kreativitet och beslutsamhet var
nödvändigt för att genomföra projektet.
WEBBDESIGN | EMELIE LARSSON | STOCKHOLM | 2016
Formgivning och kodning av sångerskan Emelie Larssons webbsida.
WEBBDESIGN | SINNENAS GÅRD | MOTALA | 2007
Formgivning och kodning av upplevelsegården Sinnenas Gårds webbsida.
WEBBDESIGN | MARI ERIKSSON | 2006
Formgivning och kodning av fotograf Mari Erikssons webbsida.
WEBBDESIGN | LAMILLA | VÄXJÖ | 2004
Formgivning och kodning av modedesignern Lamija Suljevics webbsida.
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